
Stroomveld De Knoest is een bijzonder project 
in Houten, middenin de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Een unieke combinatie van het 
opwekken van groene stroom met natuur, 
recreatie, cultuurgeschiedenis en educatie.

Locatie
Stroomveld De Knoest ligt in het noordwestelijk deel van het Eiland van Schalkwijk tegen 
de A27, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Schalkwijkse Wetering aan. De oppervlakte van 
het plangebied is 25 hectare. We geven de natuur de ruimte in het zonnepark, want er wordt 
namelijk 5 hectare gebruikt voor landschappelijke inpassing. Onder de streep blijft er dan 20 
hectare voor het zonneveld over.

Door en voor Houtenaren
Stroomveld De Knoest wordt door en voor Houtenaren ontwikkeld. Over het ontwerp van het 
zonnepark hebben we nauw overlegd met de omwonenden. Hun wensen met betrekking tot 
de geschiedenis van het landschap en de natuur zijn meegenomen in onze plannen.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Het zonnepark ligt op een bijzondere plek in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het gebied 
zijn in de afgelopen jaren veel kenmerken van de Linie verdwenen. Met Stroomveld De Knoest 
willen we een stukje daarvan weer in ere herstellen. We brengen kenmerken terug van het 
vroegere polderlandschap, voegen een lange zichtlijn toe tussen de zonnepanelen door en 
leggen een aantrekkelijke wandelroute aan die aansluit op de bestaande wandeling vanuit 
de Linielanding. De route loopt langs de plek van de verdwenen Knoesterwatermolen. Daar 
bouwen we een uitzichtpunt geïnspireerd op de oude wipwatermolen. 

In het kort

25
Hectare

48.000
Zonnepanelen

8.600
Huishoudens

7.250
Benzineauto’s p/j
gecompenseerd



Over de initiatiefnemers
De vier initiatiefnemers, Coöperatie Duurzaam Eiland, Coöperatie 
Opgewekt Houten, BHM Solar en Chint Solar, werken sinds eind 
2020 samen aan Zonneweide De Heul. Samen nemen zij alle 
beslissingen. De initiatiefnemers vullen elkaar aan in mankracht, 
kennis en kapitaal en willen de lokale betrokkenheid vergroten 
door het realiseren van 100% lokaal eigenaarschap.

Meer informatie: www.stroomveld-deknoest.nl 

STROOMVELD DE KNOEST IN VOGELVLUCHT


